


 
  

 

 

 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 

 : برآورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف توسعه زنجیره ارزش جلسه موضوع

 10/08/1401تاریخ : 

 10:00ساعت شروع :  

 12:00ساعت خاتمه :  

محل جلسه: طبقه دوازدهم شرکت ملی صنایع  

 پتروشیمی 

 1 از  1صفحه:    

 
 - پیوست:         

  :شرکت کنندگان

 آقایان: کاکاوند، سلیمانی و اکبریان -خانم ها:  همت یار

جلسه با نام و یاد خدا آغاز شد، در ابتدای جلسه خانم همت یار توضیحاتی در مورد اهداف تشکیل جلسه ارائه و پرسشهای 

ت درخصوص شرح وظایف و فعالیت مدنظر ارائه نمودند، سپس نمایندگان انجمن های حاضر در جلسه شروع به ارائه توضیحا

های انجمن و همچنین پاسخ های کلی به پرسشهای مطرح شده نمودند، که در نهایت جمع بندی جلسه مطابق با بندهای ذیل 

 می باشد:

ف 
ردی

 

 اقدام کننده  شرح مصوبه 

1 

برای  مقرر شد اطالعات در خصوص موارد زیر حداکثر ظرف مدت دو هفته طی نامه رسمی اداری 

 مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ارسال گردد:

 تعداد واحدهای تولیدی بهمراه ظرفیت های اسمی و واقعی واحدها،   .1

 فهرست گرید محصوالت پتروشیمی موردنیاز به همراه مقدار نیاز .2

برآورد تقاضای داخلی هر یک از محصوالت پتروشیمی )بعنوان خوراک صنایع پایین دستی( در   .3

( و پایان برنامه هشتم توسعه )سال  1406، پایان برنامه هفتم )سال 1401مقطع کنونی سال 

 ( )مقدار و ارزش( به تفکیک گروه فعالیت، 1411

ظرفیت بالقوه صنایع پایین دستی در جذب محصوالت پتروشیمی )مقدار و ارزش( به تفکیک   .4

 گروه فعالیت، 

ت پتروشیمی )جهت محاسبه سهم محصوالت  کل تقاضای مواد اولیه صنایع پایین دستی صنع .5

 پتروشیمی در کل مواد اولیه ایشان( به تفکیک گروه فعالیت،

 تعداد بنگاه های فعال در صنایع پایین دستی به تفکیک گروه فعالیت،  .6

تعداد افراد شاغل در بنگاه های فعال)اشتغال مستقیم و غیر مستقیم( در صنایع پایین دستی   .7

 ، به تفکیک گروه فعالیت

آمار تولید، فروش داخلی و صادرات بنگاه های پایین دستی )مقدار و ارزش( به تفکیک گروه   .8

 فعالیت، 

میزان سرمایه گذاری انجام شده در بنگاه های پایین دستی صنعت پتروشیمی به تفکیک گروه   .9

 فعالیت، 

 آمار واردات محصوالت پتروشیمی )مقدار و ارزش(،  .10

 ه ارزش پتروشیمی جهت توسعه آتی، طرح های پیشنهادی جدید در زنجیر  .11

   قوانین پیشنهادی انجمن ها جهت درج در قانون هفتم توسعه.  .12

وزرات صمت / 

انجمن صنایع 

شوینده، بهداشتی و 

آرایشی ایران/ 

انجمن صنفی 

مهندسین پلیمر و 

 شیمی ایران

 بسمه تعالی            

 


